
 

De schaakkrant van Leonardo 1 CBS Oud Zandbergen is in november 2011 gemaakt door  Elise, Tessa, Jeanina, Marloes, Jan, Robin, Alissa, 

Gideon, Casper, Jan, Quinten, Coen, Lucas, Evy, juf Jolien en schaakmeester Karel. De krant staat op de schoolsite en  www.schaaktalent.nl. 

 

 

 

 

http://www.schaaktalent.nl/


Schaakles in Leonardo 1 

Elke dinsdagmiddag is er een uur schaken in klas Leonardo 1 van juf Jolien Bosman. Er gebeuren veel 

verschillende dingen. Schaakmeester Karel van Delft wil ons enthousiast maken, zodat we het schaken 

zelf ontdekken. Als je iets leuk vindt, leer je tien keer zo veel. We kijken via een beamer naar de cdrom 

‘SchaakMat’ waarin prins Frits en nichtje Bianca via avonturen schaken leren. Of we oefenen via de site 

www.ideachess.com. Ook is er een competitie. Deze schaakkrant is in de schaakles gemaakt. We oefenen 

met een blad met 24 schaakspelletjes, bijvoorbeeld een loper tegen drie pionnen. Ook ligt het boek ‘Oom 

Jan leert zijn neefje schaken’ in de klas. Op onze laptops staat een link naar de site van schaakleraar 

Jeroen Vuurboom. Schaakmeester Karel heeft een site www.schaaktalent.nl. Daar staat een button op met 

jeugdschaaklinks. Zo kun je bijvoorbeeld de film ‘Lang leve de koningin’ zien. Je kunt ook de site 

ChessKids bereiken waar leuke spelletjes op staan. Soms bespreken we een partij van een van de 

kinderen. Dat heet analyseren, je leert dan wat er aan de hand is en hoe je goede plannen maakt. Ook 

geeft Karel soms een simultaan aan groepjes kinderen. We gaan dan met elkaar overleggen. Alle kinderen 

hebben twee cdroms gekregen. De Stappenmethode bestaat uit lessen en oefeningen. De cdrom moet je in 

je computer laten zitten, anders werkt het niet. De andere cdrom is Fritz,  daar kun je tegen spelen. Die 

cdrom moet je installeren. Het werkt onder Windows. Dat kan je alleen thuis doen, want op school 

hebben we Macs. Van schaken leer je hoe je met verlies omgaat. Je leert hoe je een probleem onderzoekt, 

je fantasie gebruikt, hoe je een doel kiest en een plan maakt. Je leert je te concentreren. En je houdt 

rekening met plannen van je tegenstander. Dat doe je bijvoorbeeld door STUDT (Slaan, Tussenplaatsen, 

Uitwijken, Dekken, Tegenaanval). En schaken is ook nog eens leuk, vinden de meeste kinderen. 

 

 
 

Schaken is best populair op school want ruim de helft van de kinderen heeft meegedaan aan het landelijk 

Leonardo schaaktoernooi in Maarssen. Van de vijf teams werd er één vijftiende in de bovenbouwgroep en 

één team werd vierde in de onderbouwgroep. 
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Wat is schaken? 
schaken is een verwante bordspelen bij schaken heeft de koning de  toutjes in handen het is een strategisch  spel  
elk stuk heeft zijn eigen zet de loper bijvoorbeeld 
een loper mag schuin zo ver als hij wil in het 
in het schaakspel zijn er twee lopers je 
hebt ook pionnen wel 8 in het begin mag een pion 
twee  zetten als hij van zijn plaats is mag hij maar een vooruit 
dan heb je ook twee torens die mogen naar voren naar achter en naar                       
links en naar rechts dan heb je ook nog twee 
paarden die mogen twee vooruit en een op zij 
de dame is een belangrijk stuk ze mag alle kanten op 
je zou zegen je hoeft er niet over na te denken maar als je 
het speelt moet je toch heel goed nadenken het is niet makkelijk 
eerst denk je dat je gaat winnen maar door de verkeerde zet kan je 
toch noch verliezen het het is leuk maar er zijn er zelfs kampioen- 
-schapen! er bestaan ook schaakborden voor drie of vier personen 
zet de koning in twee mat ! 
veder staan hieronder nog paar plaatjes als je de tekst leest zijn ze makkelijk !!!!!!!!!!!!!!!! 

                  
 

   

                   



 

               



  
 

                            
 

 



 

 

 



 



 

 


